
 

 

 

Komunikat aktualizujący nr 1 

do prospektu emisyjnego akcji 

ATAL S.A. („Spółka”) 

zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 maja 2015 roku 

(„Prospekt”) 

Niniejszy komunikat aktualizujący został sporządzony na podstawie art. 52 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Terminy pisane wielką literą w niniejszym komunikacie aktualizującym, które nie zostały w nim 

zdefiniowane, mają znaczenia nadane im w Prospekcie, w szczególności w rozdziale „Umowy zakazu 

sprzedaży akcji typu “lock-up”. Strony, których to dotyczy. Treść umowy i wyjątki od niej. Wskazanie 

okresu objętego zakazem sprzedaży”.  

Informacja o zawarciu umowy plasowania zawierającej ograniczenia zbywalności akcji Spółki 

typu lock-up 

W dniu 21 maja 2015 r. została zawarta umowa plasowania Akcji Oferowanych, w której w 

szczególności spółka ATAL S.A. („Spółka”) oraz spółka Juroszek Investments Sp. z o.o. („Główny 

Akcjonariusz”) zobowiązali się jak poniżej: 

 Główny Akcjonariusz zobowiązał się wobec Współoferujących że w okresie od dnia zawarcia 

umowy plasowania do upływu 12 miesięcy od dnia notowania PDA lub Akcji Spółki, ani Główny 

Akcjonariusz, ani jakakolwiek osoba działająca w jego imieniu nie będzie bez pisemnej zgody 

Współoferujących, oferować, sprzedawać, obciążać ani w inny sposób rozporządzać, ani 

publicznie ogłaszać emisji, oferty, sprzedaży ani zbycia lub zamiaru podjęcia takich działań lub 

podejmować działań zmierzających do lub mogących skutkować emisją, ofertą, sprzedażą lub 

zbyciem Akcji Spółki lub papierów wartościowych wymiennych lub zamiennych na Akcje Spółki 

lub umożliwiających ich uzyskanie w drodze realizacji praw związanych z takimi papierami 

wartościowymi, innych praw umożliwiających nabycie Akcji Spółki, ani innych papierów 

wartościowych lub instrumentów finansowych, których wartość jest ustalana bezpośrednio lub 

pośrednio przez odniesienie do ceny powyższych papierów wartościowych stanowiących ich 

instrument bazowy, włącznie ze swapami na akcje, kontraktami terminowymi i opcjami; 



 Spółka zobowiązała się, że w okresie od dnia zawarcia umowy plasowania do upływu 12 

miesięcy od dnia notowania PDA lub Akcji Spółki, Spółka ani żadna spółka zależna, ani żadna 

spółka powiązana ze Spółką, nad którą Spółka sprawuje kontrolę wynikającą z prawa do 

powoływania członków organów takiej spółki lub z umowy o zarządzanie, lub z posiadania 

większości głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu 

wspólników takiej spółki, ani jakakolwiek osoba działająca w ich imieniu nie będą, bez pisemnej 

zgody Współoferujących, dokonywać emisji, oferować, sprzedawać, obciążać ani w inny 

sposób rozporządzać, ani publicznie ogłaszać emisji, oferty, sprzedaży ani zbycia lub zamiaru 

podjęcia takich działań lub podejmować działań zmierzających do lub mogących skutkować 

emisją, ofertą, sprzedażą lub zbyciem Akcji Spółki lub papierów wartościowych wymiennych lub 

zamiennych na Akcje Spółki lub umożliwiających ich uzyskanie w drodze realizacji praw 

związanych z takimi papierami wartościowymi, innych praw umożliwiających nabycie Akcji 

Spółki, ani innych papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, których wartość jest 

ustalana bezpośrednio lub pośrednio przez odniesienie do ceny powyższych papierów 

wartościowych stanowiących ich instrument bazowy, włącznie ze swapami na akcje, 

kontraktami terminowymi i opcjami. 

 


